
19/08/2022 19:52 SEI/GOVPE - 26990410 - PMPE - Termo de Proposta de Projeto - TPP

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31704777&infra_siste… 1/3

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

7ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL - 7ª EMG/PROJETOS 
Rua Amaro Bezerra, s/nº - Derby - Recife-PE – CEP 52010-150 

Fone (81) 3181-1180 / E-mail: 7emg@pm.pe.gov.br

 

TERMO DE PROPOSTA DE PROJETO Nº 001 /2022 – 10ªCIPM / PMPE
 

1. TÍTULO DO TPP: Projeto de Reforma Predial, Elétrica e Hidráulica do Destacamento da cidade de São José da Coroa Grande.
 
2. EIXO DE FINANCIAMENTO E RECURSO DESTINADO: Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social – VPSP.
Conforme Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP nº 483 de 09/11/2021, Incisos III e IV do Art 8º e Inciso IX do Art. 15 .
Investimentos: R$ 00,00
Custeio: R$ 248.537,76 (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)
Valor Total: 248.537,76 (Duzentos e quarenta e oito reais, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)
 
3. METAS GERAIS PLANEJADAS
3.1 META GERAL 1: Fortalecimento da Polícia Militar, reforma predial, estrutural, elétrica e hidráulica do Destacamento da Policia Militar em
São José da C. Grande
 
 
Valor Total da Meta 1 em Capital (Grupo de Despesa – 4): R$ 00.000,00
Valor Total da Meta 1 em Custeio (Grupo de Despesa - 3): R$ 248.537,76 (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e
setenta e seis centavos)
Valor Global da Meta 1 (Capital + Custeio) : R$ 248.537,76 (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis
centavos)
 
3.2. AÇÃO 1 (META-1)
Contextualização do problema:
Considerando que os policiais militares que atuam no DPM de São José da C. Grande/10ªCIPM, prédio próprio da Policia Militar de Pernambuco
necessitam de condições mínimas dignas de trabalho, com vistas à salubridade o ambiente encontra-se em péssimo estado de conservação
necessitando com urgência de uma reforma predial, estrutural, elétrica e hidráulica, em vista do prédio ter sido inaugurado em julho de 1992, com
30 anos de existência, sem nunca ter passado por uma reforma até o presente, a cidade de São José da C. Grande trata-se de uma cidade litorânea
de praia, e sabemos que devido ao sal presente no ar faz com que a alvenaria e a ferragem e outros equipamento possuam uma durabilidade menor
devido a corrosão pelo sal, assim carecendo de uma manutenção geral constante; a reforma se faz necessária com urgência conforme fotos atuais
anexadas a este processo, mostrando a real situação em que se encontra. O objetivo é de atender a um mínimo de conforto para a execução das
atividades do efetivo policial durante o serviço, a melhoria da estrutura física, elétrica e hidráulica do prédio vai melhorar a acomodação dos
policiais militares, assim gerando impacto diretamente na eficiência do desempenho da atividade operacional, assim sendo demonstrado pela
Instituição um melhor bem estar ao efetivo policial militar para atuação na Segurança Pública, em consonância com as diretrizes do Plano Estadual
de Segurança Pública, Pacto pela Vida, do Governo do Estado de Pernambuco, É imperiosa a necessidade de instalações físicas dignas para o
efetivo policial militar ora lotados no DPM de São José da C. Grande/ 10ªCIPM - TC THEOPHANES FERRAZ TORRES .
O DPM de São José da C. Grande trata-se de uma área da região litorânea sul, divisa com as Alagoas, cidade visitada por veranistas e turistas de
todo o país, o prédio do DPM fica localizado na Rua Inaldo Moraes de Acioly s/n, centro da cidade ao lado do FORUM da Justiça Estadual, sendo
um local de referência e visto por todos, que na atual situação o prédio encontra-se definhando devido à falta de manutenção e revitalização do
mesmo, causando uma sensação de abandono por parte do Poder Público Estadual
Ademais, destaca-se que este Plano de Ação tem como objetivo a reforma estrutural, predial elétrica e hidráulica do Destacamento da Polícia
Militar da cidade São José da C. Grande, com uma reforma geral em todo o prédio, assim cumprir suas atribuições de bem servir ao público, além
da valorização e cuidados com o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais de Segurança Pública com ações de melhoria na prestação do
serviço policial.
O projeto de reforma estrutural do prédio almeja ainda, cumprir às diretrizes do Governo Estadual estabelecidas pelo Programa Pacto Pela Vida,
que possui uma Política Integrada de Repressão e Prevenção à Violência qualificada, que tem por objetivo fortalecer a saúde física e emocional do
efetivo, com a valorização e melhoria do ambiente de trabalho, a fim de que motivado e saudável o policial militar possa prestar um melhor
serviço à sociedade. 
 
3.3 Análise diagnóstico do problema:
Promover um local com instalações dignas e saudável e de qualidade para os servidores e público externo que acessam às dependências do DPM
de São José da C. Grande/10ªCIPM, é uma condição a ser alcançada através deste projeto.
A carência de um ambiente interno adequado para o efetivo policial quando de serviço para uma melhor condição digna de trabalho a todos que
fazem parte do DPM tem sido objeto de constante observação por parte do efetivo que desenvolvem suas atividades, que apesar do prédio ter sido
projetado com um ambiente destinado para tal uso, hoje o ambiente não dispõe de condições ambientais para uso do efetivo, precisando
urgentemente de ser reformado para uma melhor qualidade de condições de trabalho, estando o prédio insalubre para o trabalho e o convívio
diário.
As aquisições aqui propostas encontram conformidade nos Incisos III e IV do Art. 8º da PORTARIA MJSP Nº 483, DE 9 DE NOVEMBRO DE
2021, que regulamenta os eixos de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e de Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e
Defesa Social no âmbito da Política e do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, financiados com os recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública, transferidos na forma do inciso I do art. 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.
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Trata-se de ação voltada a melhoria de ambientes de trabalho, com foco no bem estar dos milicianos desta PMPE, que ali trabalham.
Ressalta-se que está em andamento a realização do projeto de reforma predial, elétrica e hidráulica do prédio do DPM de São José da C. Grande
por parte de um Engenheiro Civil e uma Arquiteta, os quais já fizeram uma avaliação preliminar do prédio relativo a valo da obra. Ao término será
o projeto anexado no presente SEI.
 
3.4 Alinhamento com o planejamento de segurança pública estadual:
O Projeto SAÚDE E BEM ESTAR PARA OS POLICIAIS MILITARES DA 10ªCIPM  visa promover saúde e qualidade de vida aos profissionais
de segurança pública, dando-lhes boa condição de trabalho e bem estar, por se tratar de uma Unidade Militar localizada do interior do Estado, em
uma cidade Litorânea visitadas por turistas e veranistas, fazendo divisas com Alagoas, tendo a necessidade de se ter um local acolhedor para o
efetivo policial militar quando de serviço, impactando assim numa melhor valorização e prestação de serviço à sociedade.
É imprescindível destacar que a relevância deste projeto não se justifica apenas pelo bem estar dos nossos servidores, mas se esposa no
atendimento da Norma Regulamentadora – NR17 do Ministério do Trabalho, que em seu item 17.5, trata das condições do ambiente de trabalho,
descreve como deve ser as condições dignas do local.
 
3.5 Razões para que o problema seja alvo de intervenção:
É preciso fazer com que o espaço de acomodação do efetivo do DPM de São José da C. Grande tenha uma boa condição de uso e um ambiente
confortável, dando mais conforto a todos que usam o ambiente. E a atual condição em que se encontra não oferece nenhum conforto e nem
segurança ao efetivo policial.
3.6 Locais que serão contemplados:
Será contemplado todo o prédio e o efetivo da atividade fim da PMPE que trabalha no DPM de São José da C. Grande.
3.7 Estratégia de implementação:
Os bens custeados à conta deste projeto obedecerão, em sua forma de aquisição às normas gerais de licitação e contratação para as Administrações
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ou Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
com as alterações dada pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Após homologação dos procedimentos licitatórios e a devida formalização dos contratos serão emitidas as ordens de obras para manutenção e
reforma predial, para posterior Empresa que ganhar o processo licitatório, com o reconhecimento da despesa (liquidação) e início das obras
citadas, criando as condições necessárias para o pagamento das notas fiscais emitidas e para o patrimonialmente desses ativos, com consequente
apresentação do relatório de cumprimento do objeto.
3.8 Impactos Esperados:
Espera-se com a implantação dessa proposta, criar um ambiente de trabalho digno, confortável e seguro, de modo que o efetivo da PMPE possa
exercer melhor suas funções policiais com um melhor rendimento e eficiência de trabalho.
Aumentar o conforto e a segurança das instalações físicas e organizacional após a execução do escopo do projeto (Plano de Aplicação);
 
3.9 Resultados Esperados:
Com a devida reforma na estrutura do prédio, incluída com manutenção hidráulica e elétrica, melhorias dos alojamentos, banheiros e cozinha,
traga para o efetivo um ambiente salutar, aconchegante e seguro para os policiais militares, como também por se tratar de um prédio público que
recebe pessoas da sociedade mostre-se como um ambiente organizado e de boa aparência.
 
3.10 Formas de mensuração:
É visível pelo público interno e externo as condições físicas do prédio, hidráulica e elétrica que se encontram em péssimo estado de conservação,
tornando-se em um ambiente insalubre para o convício diário.
 
3.11 AÇÃO 1(Meta Geral 1)

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META GERAL1: FORTALECIMENTO DA POLÍCIA MILITAR

AÇÃO 1 (meta1): Reforma predial, estrutural, elétrico e hidráulica do prédio do DPM da cidade de São José da Coroa Grande, para melhoria da
infraestrutura �sica e valorização dos servidores militares ali empregados.

INSTITUIÇÃO
BENEFICIADA
DIRETAMENTE

Polícia Militar de Pernambuco

RECURSO PLANEJADO:
 

CUSTEIO: R$: 248.537,76 (Duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

INVESTIMENTO: R$: 00,00

METAS ESPECÍFICAS
Arts 8º e 15 Port.

483/2021
Reforma predial estrutural, hidráulica e elétrica

INDICADORES
Arts 8º e 15 Port.

483/2021
Contratação de uma empresa do ramo construção civil para se fazer a reforma predial, elétrica e hidráulica

RESULTADOS ESPERADOS
Art. 6º, Port. 483/2021

Após a devida reforma, se terá um local adequado para acomodação do efe�vo durante o serviço policial, e um prédio com
uma aparência digna para todos da sociedade que o frequentar.

 
4. OBJETIVOS: CONFORME POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEEFSA SOCIAL – PNSPDS – ART 4º
PORTARIA 483/2021
Proporcionar bem estar no ambiente de trabalho do DPM de São José da C. Grande/10ªCIPM/PMPE.
 
5. IMPACTOS ESPERADOS: ART. 7º PORTARIA 483/2021
Garantir um melhor conforto com um prédio seguro e salutar para o convívio diário da tropa, para assim oferecer melhores condições de trabalho,
saúde, bem-estar, segurança e rendimentos dos servidores.
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6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Fotos em anexo das dependências do Destacamento da Polícia Militar na cidade de São José da C. Grande.
7. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
Nome Completo: LUIZ RAMOS DE VASCONCELOS NETO
Posto/graduação: MAJOR
Matrícula: 940.274-8
Função: Comandante
Lotação: 10ªCIPM
E-mail Institucional: ramos.neto@pm.pe.gov.br
Telefone / WhatsApp: 81 99736-0669
 
 
 
 

MARCELO MARTINS IANINO - TEN CEL QOPM

Chefe Interino da 7ª EMG

 

Concordo

 

EVALDO ROQUE DOS SANTOS SOBRINHO - CEL QOPM

Chefe do EMG

 

 

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Mar�ns Ianino, em 16/08/2022, às 14:50, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 26990410 e o código CRC CB06F620.

 

"Nossa Presença, Sua Segurança."

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

